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Introductie 
 

Steeds meer organisaties voor ouderenzorg vinden het belangrijk om te 

werken aan een veilige en inclusieve omgeving voor ‘roze’ (homoseksuele, 

lesbische, biseksuele en transgender) bewoners en thuiszorgcliënten. 

Inmiddels is er op beperkte schaal onderzoek gedaan naar LHBT-

vriendelijke ouderenzorg. Uit dat onderzoek komt naar voren dat openheid 

over seksuele en genderidentiteit een gedeelde verantwoordelijkheid moet 

zijn (Willis e.a., 2016; Pijpers, 2020). Voor organisaties ligt er een opgave 

om zowel medewerkers als ouderen en hun naasten daarin mee te nemen. 

Dat gaat over anti-discriminatie, inclusief taalgebruik en diverse 

programmering van activiteiten (Sussman e.a., 2018), maar ook over 

leiderschap en de bereidheid van medewerkers om een trekkersrol te 

vervullen binnen de organisatie (Hafford-Letchfield e.a., 2018). Dan is de 

kans groter dat op termijn verandering ontstaat (ibid).  

In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van een onderzoek naar de 

aandacht voor roze ouderen binnen twee woonzorglocaties van 

BrabantZorg, een grote organisatie voor ouderenzorg in Den Bosch, Oss en 

omstreken. In dit onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal: 

hoe worden kennis en bewustwording over roze ouderen gecreëerd en 

verspreid in beleid, activiteiten en dagelijkse zorg? 

Bij het beantwoorden van deze onderzoeksvraag is rekening gehouden met 

het feit dat roze ouderen grotendeels onzichtbaar zijn in woonzorglocaties. 

Dat komt omdat ze niet open zijn over hun situatie en levensverhaal, of dat 

nooit zijn geweest, en omdat openheid wordt bemoeilijkt door de 

kwetsbaarheid van veel bewoners van woonzorglocaties. 

Het onderzoek is mogelijk gemaakt dankzij een VIDI-subsidie van de 

Nederlandse Wetenschappelijke Organisatie, subsidienummer 452-16-008. 

 

Roze Loper 
De twee woonzorglocaties van BrabantZorg hebben allebei een Roze Loper. 

In totaal hebben 16 huizen van BrabantZorg een Roze Loper. De Roze Loper 

is een initiatief voor LHBT-vriendelijke ouderenzorg dat is ontwikkeld door 

het Consortium Roze 50+, bestaande uit COC Nederland en ANBO. Het 

wordt aangeboden als een keurmerk met bijbehorende audits die elke drie 

jaar worden afgenomen door een daarvoor bevoegde instantie. Het doel 

van de Roze Loper is om een veilige omgeving te creëren voor LHBT-

cliënten en -zorgpersoneel. Organisaties met een Roze Loper committeren 

zich aan het onderwerp en besteden er jaarlijks (enige) aandacht aan in 

informatievoorziening en communicatie, activiteiten of trainingen van 
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personeel. Aan het verkrijgen van een Roze Loper gaat normaal gesproken 

een lobbytraject vooraf waarin aandacht wordt gevraagd voor de 

problematiek van roze ouderen. De lobby wordt gevoerd door 

vertegenwoordigers van het lokale COC en door Roze Ambassadeurs, 

vrijwilligers van het Consortium Roze 50+ die eveneens lokaal actief zijn.  

Het is zeker denkbaar dat organisaties die niet in aanraking zijn geweest 

met een Roze Loper- traject, of die in de loop van het traject zijn afgehaakt, 

toch aandacht besteden aan seksuele diversiteit, en/of oog hebben voor de 

situatie en het welbevinden van individuele roze ouderen. Maar het is niet 

waarschijnlijk dat dit onderzoek daar op dezelfde intensieve manier 

uitgevoerd had kunnen worden als bij BrabantZorg of een andere actieve 

Roze Loper-organisatie. Deze organisaties brengen de Roze Loper 

regelmatig onder de aandacht van bewoners, medewerkers en vrijwilligers, 

en ontwikkelen beleid. Deze inspanningen zijn voor een groot gedeelte na 

te volgen en te reconstrueren – en daarmee onderzoekbaar. 

 

Onderzoeksmethode 
Het onderzoek is uitgevoerd tussen september 2017 en juni 2018 en 

bestaat uit participerende observaties en verdiepende interviews. Op de 

twee woonzorglocaties zijn participerende observaties uitgevoerd bij 

uiteenlopende dagelijkse zorghandelingen. Het gaat om persoonlijke zorg 

en verpleging, gespreksactiviteiten en muziektherapie. Een niet-

participerende observatie is uitgevoerd bij een MiMakker, een vorm van 

belevingsgerichte zorg die lijkt op het werk van CliniClowns in 

ziekenhuizen. Daarnaast zijn participerende observaties uitgevoerd bij 

briefings over de Roze Loper met vrijwilligers en bij bijeenkomsten van een 

organisatiebrede werkgroep tolerantie, en een groep medewerkers die zich 

bezig houden met het uitrollen van de Roze Loper op de verschillende 

locaties. In totaal is er 55 uur geobserveerd. Alle observaties zijn 

opgenomen met audio-opnameapparatuur en letterlijk getranscribeerd. Op 

basis van de transcripties is een uitgeschreven verslag gemaakt met eerste 

interpretaties van betekenissen van gesprekken en gebeurtenissen. De 

verslagen zijn nader geanalyseerd met behulp van het kwalitatieve 

analyseprogramma Atlas-Ti, versie 8.  

De verdiepende interviews hadden tot doel om de ontwikkelingen in de 

aandacht voor seksuele diversiteit beter te begrijpen en om specifieke 

observaties na te bespreken. Ook de interviews zijn opgenomen, 

getranscribeerd en geanalyseerd met behulp van Atlas-Ti. Er zijn interviews 

gehouden met zeven personen: een geestelijk verzorger, een externe 

adviseur, een seksuoloog, een teamconsulent belevingsgerichte zorg, een 

medewerker van een welzijnsteam, een MiMakker en een 

muziektherapeut. 
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In juni 2020 is een concept-onderzoeksverslag besproken met twee 

medewerkers van BrabantZorg. Naar aanleiding daarvan is het verslag 

geactualiseerd, met name op het punt van de inbedding van de Roze Loper 

in het beleid van BrabantZorg. 

 

Zorgethisch model Tronto 
In dit verslag bespreken we de bevindingen van het onderzoek aan de hand 

van het zorgethische model van Joan Tronto (1993, 2013). In dit model 

wordt het begrip ‘zorgen’ opgedeeld in vier fases. Deze fases zijn 

bouwstenen voor morele theorievorming, maar kunnen ook worden 

gebruikt als analysekader voor empirisch onderzoek. Wij gebruiken de vier 

fases van Tronto om te begrijpen hoe bewustzijn over LHBT-ouderen zich 

manifesteert en verspreidt binnen en tussen verschillende onderdelen van 

de organisatie. Ze maken het mogelijk om ontwikkelingen in beleid, 

activiteiten en dagelijkse zorghandelingen in samenhang te onderzoeken. 

De vier fasen van Tronto kunnen als volgt worden omschreven:  

1) Caring for (geven om): in deze fase wordt erkend dat een bepaalde 

zorgbehoefte er is en dat die om aandacht vraagt; 

2) Caring about (zorgen voor): in deze fase worden concrete 

maatregelen genomen om die aandacht te geven. Belangrijk 

onderdeel daarvan is het nemen en verdelen van 

verantwoordelijkheid voor bepaalde taken; 

3) Care giving (zorgverlening): in deze fase wordt aan de zorgbehoefte 

tegemoet gekomen. Meestal houdt deze fase een direct contact in 

tussen een hulpverlener en een zorgontvanger, of een groep van 

zorgontvangers; 

4) Care receiving (zorg ontvangen): in deze fase reageert de 

zorgontvanger op de zorg, hulp of ondersteuning die wordt 

verleend. Belangrijk hierbij is dat de respons niet per se van de 

beoogde zorgontvanger hoeft te komen, bijvoorbeeld wanneer die 

niet in staat is om te reageren. In ons onderzoek zijn in zekere zin 

alle cliënten van de organisatie beoogde zorgontvangers. De 

observaties en de interviews waren daarom gericht op reacties op 

aandacht voor roze ouderen, c.q. aandacht voor de Roze Loper, bij 

alle ouderen, zonder onderscheid te maken. Maar uit het materiaal 

zijn ook bevindingen naar voren gekomen die specifiek betrekking 

hebben op roze ouderen of hun partners. Ten tijde van het 

onderzoek waren veel vrijwilligers meer ‘ontvangers’ dan ‘gevers’ 

van aandacht voor seksuele diversiteit en roze ouderen. De meeste 

bevindingen over vrijwilligers zijn daarom opgenomen onder het 

kopje Care receiving. 
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Hiernaast onderscheidt Tronto (2013) een vijfde fase, ‘caring with’, waarin 

de fases 1 tot en met 4 worden doorontwikkeld tot een morele theorie 

over zorg als basisprincipe voor een inclusieve samenleving. Omdat dit 

onderzoek zich afspeelt op het niveau van een organisatie voor 

ouderenzorg, en niet op het niveau van de samenleving als geheel, 

gebruiken wij alleen de eerste vier fases. We operationaliseren de fases in 

de volgende deelvragen: 

1) Caring about: erkenning van het belang van aandacht voor seksuele 

diversiteit en roze ouderen via de Roze Loper of anderszins; 

2) Caring for: inbedding van de Roze Loper binnen de twee 

onderzoekslocaties en binnen de organisatie als geheel, en uitrol 

naar andere locaties. Daarnaast interventies die niet direct verband 

houden met de Roze Loper, maar wel te maken hebben met 

seksuele diversiteit;  

3) Care giving: aandacht voor seksuele diversiteit en roze ouderen in 

dagelijkse zorghandelingen van professionals en vrijwilligers; al dan 

niet verband houdend met de Roze Loper; 

4) Care receiving: respons van roze ouderen, partners, familie, andere 

ouderen en vrijwilligers.  

 

Caring about 
 

De twee woonzorglocaties waar het grootste deel van het onderzoek is 

uitgevoerd hebben een Roze Loper sinds januari 2016. Het voortraject 

heeft ongeveer anderhalf jaar geduurd. Hoewel managers op 

sleutelposities het onderwerp belangrijk vonden, kreeg het vanwege 

drukte en organisatieveranderingen een tijdlang geen prioriteit. Het 

voortraject werd begeleid door een externe adviseur met ondersteuning 

vanuit de Regenbooggelden van de gemeente: financiering voor lokaal 

LHBTI+-emancipatiebeleid. In het voortraject kon worden geprofiteerd van 

het feit dat BrabantZorg al Roze Lopers had op vier locaties in een andere 

gemeente, en dus op veel punten al bekend was met het proces. Niettemin 

moeten op elke locatie of voor elk cluster van locaties opnieuw managers 

worden overtuigd, een boegbeeld of kartrekker gevonden, et cetera.  

BrabantZorg heeft geen formeel diversiteits- of inclusiebeleid, maar de 

Roze Loper heeft wel een formele status. Dat blijkt allereerst uit het feit 

dat de Roze Loper een prominent plek heeft op de website, onder het 

tabblad ‘over ons’, waar ook informatie over bijvoorbeeld de 

organisatiestructuur en de medezeggenschap te vinden zijn (zie 

https://www.BrabantZorg.eu/over-ons/Paginas/certificaat-de-roze-

loper.aspx). Beleidsmatig is de Roze Loper ondergebracht bij het thema 

https://www.brabantzorg.eu/over-ons/Paginas/certificaat-de-roze-loper.aspx
https://www.brabantzorg.eu/over-ons/Paginas/certificaat-de-roze-loper.aspx
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‘Jezelf zijn binnen BrabantZorg’, dat weer onderdeel is van de strategische 

visie (of ‘expeditie’, in het organisatiejargon) ‘Samenspel in zorg’. 

Voor individuele locaties of clusters van locaties is in ieder geval de steun 

van managers wonen en welzijn belangrijk. Net als bij andere Roze Loper-

organisaties (Kluit, 2016) zijn er nogal eens wisselingen in het 

management. Daardoor kan de activiteit rondom de Roze Loper stil komen 

te vallen. Bij BrabantZorg geniet de Roze Loper inmiddels zoveel 

bekendheid dat dat niet zo snel meer gebeurt. Wel is, in ieder geval op de 

twee onderzoekslocaties, de aandacht na de uitreiking van de Roze Loper 

tijdelijk verslapt (zie ook Kluit, 2016). Toen kwam vanuit de Raad van 

Bestuur het geluid dat de vergaderfrequentie van de werkgroep tolerantie 

(zie hieronder, bij Caring for) wel omlaag kon.   

 

Caring for 

 

Inbedding onderzoekslocaties 
Op de twee onderzoekslocaties wordt de geestelijk verzorger, samen met 

enkele anderen, gezien als sleutelfiguur: zij heeft zich jaren ingespannen 

om de bekendheid van de Roze Loper bij bewoners, medewerkers en 

vrijwilligers te vergroten. Ze is ooit overgehaald door de externe adviseur 

om een kartrekker te worden, maar heeft daarover wel lang getwijfeld. Ze 

vond en vindt dat de Roze Loper op termijn alleen kan werken als de 

onderliggende gedachten breed gedragen worden. De audit biedt daarvoor 

te weinig garantie. Dat betekent dat men binnen de organisatie met elkaar 

een open gesprek moet kunnen voeren over wat de Roze Loper doet of kan 

betekenen, maar ook over bedenkingen.  

Om de verantwoordelijkheid voor het inbedden van de Roze Loper te delen 

heeft zij een oproep gedaan onder medewerkers en vrijwilligers (zie 

bijlage). Met ongeveer tien mensen is vervolgens een groep interne ‘Roze 

Ambassadeurs’ gevormd, naar analogie van de Roze Ambassadeurs van 

Consortium Roze 50+, die probeert naar eigen inzichten en binnen de eigen 

mogelijkheden aandacht te besteden aan het thema roze ouderen. De 

meeste groepsleden hebben geen uren beschikbaar voor het Roze 

Ambassadeurswerk. Eén van de doelstellingen van de groep is om 

regelmatig aandacht aan de Roze Loper, roze ouderen en/of seksuele 

diversiteit te besteden in het nieuwsblad van de twee onderzoekslocaties. 

Ten tijde van het onderzoek gebeurde dat nog niet altijd. 

De geestelijk verzorger probeert consequent om de betekenis van de Roze 

Loper breder te trekken door ook aandacht voor religieuze en culturele 

diversiteit mee te nemen. Dat doet ze in de eerste plaats als antwoord op 
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een vraag die vaak gesteld wordt, maar die ze zich ook zelf stelt: is de Roze 

Loper niet te specifiek? Er spelen meer vraagstukken over tolerantie, 

bijvoorbeeld over discriminatie van bewoners richting verzorgenden en 

artsen met een migratieachtergrond. Ook de tolerantie naar bepaalde 

groepen cliënten toe is soms minder, zoals mensen met een 

hersenbeschadiging of mensen zonder familie. Tenslotte lopen mensen die 

naar een woonzorglocatie verhuizen (de ‘inhuizing’) een zeker risico om 

een bepaald stempel opgedrukt te krijgen; de zittende bewoners oordelen 

soms snel. 

De kunst is dan om de Roze Loper te presenteren als vliegwiel om ook 

andere lastige discussies met bewoners aan te gaan. Tijdens de observaties 

waar de geestelijke verzorger de leiding had (gespreksvieringen en 

briefings over de Roze Loper met vrijwilligers) werd dit consequent gedaan, 

en met een positief effect. Deze gesprekken gaan meestal eerst over 

andere vormen van diversiteit of tolerantie, maar later ontstaat ruimte 

voor verhalen over seksuele diversiteit (voor voorbeelden zie verderop in 

dit verslag). Ook lijkt het benoemen van het brede perspectief op de Roze 

Loper tijdens activiteiten en bijeenkomsten een manier om termen als 

‘seksuele geaardheid’, ‘homoseksualiteit’ en ‘lesbisch-zijn’, die tijdens 

sommige observaties zichtbaar ongemak oproepen bij aanwezige 

bewoners, iets gemakkelijker te laten landen. Tegelijkertijd is een goede 

moderatie nodig om het gesprek ook daadwerkelijk over seksuele 

diversiteit of roze ouderen te laten gaan. De aanwezigheid van de 

onderzoeker werd nadrukkelijk aangegrepen om die wending in een 

gesprek aan te brengen.  

 

Inbedding organisatie 
Aan de inbedding op organisatieniveau is gewerkt door een werkgroep 

‘tolerantie’. Die werkgroep is opgericht in de periode dat de Roze Loper bij 

BrabantZorg werd binnengehaald. Deze groep bestaat uit leden die aan 

een bepaalde locatie of locaties verbonden zijn, anderen zijn 

beleidsmedewerker of communicatieadviseur. Ook de externe adviseur is 

een tijdlang lid geweest. Na het uitfaseren van de subsidie vanuit de 

gemeente is de werkgroep omgevormd tot een stuurgroep waarbij een 

bestuurder van BrabantZorg is betrokken. Daarnaast zijn er nu in drie van 

de vier regio’s van BrabantZorg lokale stuurgroepen die worden 

aangevoerd door zogenaamde regionale ambassadeurs. En er is een 

centrale ambassadeur. Zij heeft een vast aantal uren om werk dat op de 

verschillende locaties gedaan wordt te integreren en te vertalen.  

Ten tijde van het onderzoek vond de implementatie van de Roze Loper 

vooral op projectbasis plaats. De werkgroep/stuurgroep had een mandaat 

om opdrachten te formuleren waarvoor subsidie kon worden aangevraagd. 
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Inmiddels wordt de Roze Loper opgenomen in het jaarprogramma van het 

team welzijn op een locatie. Daardoor is het niet meer nodig om telkens 

ad-hoc een potje te zoeken om activiteiten uit te betalen.  

De werkgroep/stuurgroep is in de loop van de jaren een constante factor 

gebleken in het aanjagen van de aandacht voor de Roze Loper. Volgens een 

teammanager van een ander Roze Loper-huis die er lid van is, is ‘dat roze’ 

geleidelijk aan veel normaler is geworden: ‘het hoort bij het huis’. Door die 

normalisering is het ook gemakkelijker geworden om locaties waar nog niet 

zoveel gebeurt aan te spreken. 

Ook de stuurgroep draagt een brede Roze Loper uit. De ervaringen van de 

leden op dit punt bieden enige ondersteuning voor het idee dat de Roze 

Loper een ‘breekijzer’ kan zijn: bepaalde situaties of voorvallen worden 

makkelijker bespreekbaar, en dat geldt ook voor wat er aan kan worden 

gedaan. De brede invulling van de Roze Loper is terug te vinden op de 

website (https://www.BrabantZorg.eu/over-ons/Paginas/certificaat-de-

roze-loper.aspx). 

Er wordt nog gezocht naar de beste manier om de aandacht voor seksuele 

diversiteit zichtbaar te maken in belangrijke documentatie. In de 

onderzoeksdata worden twee formulieren benoemd: het 

inhuizingsformulier en het zorgleefplan. Op beide documenten kan 

informatie over seksualiteit en intimiteit worden ingevuld, maar dat wordt 

lang niet altijd gedaan. Aspirant-bewoners, partners en andere familie 

voelen zich er ongemakkelijk bij, of weten niet wat er in te vullen. Ook 

zorgverleners vinden het moeilijk om deze onderwerpen bespreekbaar te 

maken, zeker als ze mensen nog niet goed kennen.  

Ten tijde van het onderzoek werd ook door de werkgroep/stuurgroep nog 

weleens een kans gemist om de Roze Loper of het thema seksuele 

diversiteit mee te nemen, bijvoorbeeld toen er een filmpje werd gemaakt 

over gastvrijheid bij BrabantZorg.  

 

Scholing 
Binnen BrabantZorg wordt enige aandacht besteed aan seksuele diversiteit 

in scholing. De externe adviseur heeft in het kader van zijn opdracht 

verschillende keren een workshop verzorgd waarin hij de situatie en 

levensloop van roze ouderen ter sprake bracht binnen een breder verhaal 

over tolerantie en inclusie, maar wel altijd opgehangen aan de Roze Loper. 

In de meeste gevallen heeft het hem de nodige moeite gekost om 

teamleiders te overtuigen van het nut van zo’n scholing. BrabantZorg heeft 

een seksuoloog in dienst die in vrijere rol scholing verzorgt over intimiteit 

en seksualiteit onder ouderen in het verpleeghuis. In haar scholing wordt 

seksuele diversiteit ingebracht als een normaal aspect daarvan. Het komt 

https://www.brabantzorg.eu/over-ons/Paginas/certificaat-de-roze-loper.aspx
https://www.brabantzorg.eu/over-ons/Paginas/certificaat-de-roze-loper.aspx
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terug in een PowerPoint slide, een casus over grensoverschrijdend gedrag 

en in genderneutraal taalgebruik, zonder het verder uit te lichten.  

Zowel de externe adviseur als de seksuoloog geven aan ze maar een klein 

deel van de organisatie hebben bereikt. Dat komt vooral omdat 

BrabantZorg een groot aantal woonzorglocaties en thuiszorgteams heeft. 

Maar er is ook weerstand van de kant van managers van zorgteams. Die 

komt voornamelijk voort uit krappe budgetten en personeelstekorten. 

Daardoor is het niet goed te verantwoorden dat op geld voor zorg aan het 

bed – wat zich bijna één op één vertaalt in tijd voor zorg aan het bed – 

moet worden beknibbeld voor aandacht voor een thema met een minder 

eenduidige doelstelling en met minder ervaren prioriteit.  

 

Care giving 

 

Persoonlijke zorg en verpleging 
Uit de participerende observaties bij de persoonlijke zorg en verpleging 

blijkt dat er behoorlijk wat ervaring is bij verzorgend en verplegend 

personeel met het thema seksuele diversiteit. Tijdens een scholing over 

seksualiteit wordt opgemerkt: ‘dat zit in dat primaire proces van 

persoonlijke zorg en daar zit het héél erg diep in’. Allereerst hebben ze te 

maken met bewoners die open zijn over hun seksuele geaardheid. Zo was 

er een (inmiddels overleden) openlijk lesbische vrouw die niet door een 

man gewassen wilde worden. En er was een vrouw die begon te praten 

over haar voorkeur voor vrouwen nadat een verzorgende zelf open was 

geweest over haar relatie met een andere vrouw.  

Op de twee onderzoekslocaties zijn ook verschillende psychogeriatrische 

afdelingen. Bewoners van deze afdelingen laten soms seksueel ontremd 

gedrag zien, zoals masturbatie in gedeelde ruimtes of seksuele avances 

richting medebewoners of verzorgend personeel. Er worden meerdere 

voorbeelden gegeven van mannelijke bewoners die avances hebben 

gemaakt richting mannelijke verzorgenden. Dat betreft soms mannen van 

wie bekend is dat ze een mannelijke partner hebben, maar dat hoeft niet. 

Ontremde bewoners kunnen ook handelen vanuit een behoefte die ze niet 

eerder hebben toegelaten, of verborgen hebben gehouden. Zo’n behoefte 

komt dan aan het licht.  

Bij bewoners met gevorderde dementie en/of andere complexe 

problematiek bestaat soms het vermoeden dat een bewoners weleens 

homo of lesbisch zou kunnen zijn op grond van wat zorgverleners weten 

van iemands levensverhaal. ‘Wie is deze vrouw?’ is dan een vraag die kan 



11 
 

opkomen – maar die onbeantwoord blijft. Over deze vermoedens en 

vragen hebben verzorgenden het onderling weleens.  

De verzorgenden uit het team waar is geobserveerd waren niet bekend 

met het scholingsaanbod van BrabantZorg op het gebied van seksualiteit 

en intimiteit. Bij navraag van de onderzoeker bleek dat ze wel voor scholing 

open staan. 

Twee verzorgenden komen met voorbeelden van bewoners die zich 

negatief hebben uitgelaten over een collega die homoseksueel is, of van 

wie de bewoner vermoedt dat hij homoseksueel is.  

 

Roze Loper-activiteiten en prikacties 
Sommige medewerkers van team welzijn die Roze Loper-activiteiten 

(bijvoorbeeld roze bingo) organiseren vinden het moeilijk om het thema 

roze ouderen/seksuele diversiteit te bespreken. De geestelijk verzorger 

wordt dan gevraagd om een tekstje met aandachtspunten op te stellen. 

Andere medewerkers pakken het zo op.  

Daarnaast wordt ook wel geprobeerd om het ter sprake te brengen tijdens 

gewone dagelijkse koffiemomenten. De insteek is dan meestal breder, 

bijvoorbeeld via een thema als gelijke kansen of met Bevrijdingsdag als 

aanleiding. Ook hier geldt dat het een beetje van de medewerker of 

vrijwilliger afhangt hoe en hoe vaak dit gebeurt.  

Door enkele interne Roze Ambassadeurs zijn zogenaamde ‘prikacties’ 

uitgezet, ludieke acties met de nodige symboliek die tot nadenken moeten 

aanzetten. Voorbeelden van zo’n prikactie zijn schaaltjes met suikerhartjes 

en prikkelende tekstjes voorzien van Roze Loper-logo op tafel neerzetten 

op Valentijnsdag, een bloemstuk met tekstje neerzetten op de 

Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, en roze koeken 

uitdelen op Roze Zaterdag.  

 

Gespreksactiviteiten 
Er is uitgebreid geobserveerd bij twee gespreksactiviteiten voor groepen 

bewoners, een gespreksviering en een Socratisch groepsgesprek. Tijdens 

de gespreksviering wordt een zingevingsthema besproken met een tekst of 

verhaal als aanleiding. Dat kan een Bijbeltekst zijn, maar bijvoorbeeld ook 

een sprookje. De bijeenkomst wordt omkleed met liturgie zoals gebed, 

muziek en ondersteund met materialen zoals handouts van teksten (het 

thema, een lied of een gedicht), kaarsen en spullen die de gedachte achter 

een bepaald thema tastbaar maken. De gespreksviering wordt, vanuit een 

oecumenische traditie, geleid door de geestelijke verzorger die een 

sleutelfiguur is in het uitrollen van de Roze Loper. De viering wordt 
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bijgewoond door bewoners met een uiteenlopende psychosomatische 

problematiek, van beginnende dementie tot depressies en problemen met 

lopen en horen. Sommige deelnemers haken zelf aan, andere worden met 

een vriendelijke aanmoediging die zo nodig een paar keer wordt herhaald 

bij de viering betrokken. Seksuele diversiteit en seksuele geaardheid 

worden hier nadrukkelijk genoemd, maar altijd in een breder perspectief 

op de problematiek van anders-zijn. Zoals gezegd greep de gespreksleider 

de aanwezigheid van de onderzoeker aan om de Roze Loper nogmaals 

onder de aandacht te brengen. 

In het Socratische groepsgesprek staat reflectie op de kwaliteit van het 

dagelijks leven centraal. Aan deze activiteit, die maandelijks wordt 

georganiseerd, nemen bewoners deel zonder cognitieve beperkingen. 

Omdat de rol van de gespreksleiding ook bij deze activiteit belangrijk is, is 

het goed denkbaar dat de Roze Loper of het thema roze ouderen ook hier 

af en toe wordt ingebracht. Op de momenten dat bij deze activiteit is 

geobserveerd was dit niet het geval. Wel leidde de introductie van de 

onderzoeker tot een invoelende discussie over een nieuwe medebewoner 

die geen Nederlands spreekt. 

Uit onderzoek van Leyerzapf et al. (2018) is gebleken dat activiteiten die in 

principe bedoeld zijn voor alle bewoners maar waar ruimte is om LHBT-

thematiek bespreekbaar te maken, bij kunnen dragen aan het vergroten 

van bewustwording en het verkleinen van vooroordelen. 

 

Belevingsgerichte zorg 
De belevingsgerichte zorg waar is geobserveerd (MiMakker en 

muziektherapie) is gericht op het verhogen van het dagelijks welbevinden. 

Zeker bij ouderen met cognitieve problemen biedt deze vorm van zorg een 

ingang tot herinneringen, positieve emoties en momenten van rust en 

tevredenheid.  

Wat opvalt is dat zowel de MiMakker als de muziektherapeuten aangeven 

dat hun beroep binnen de organisatie redelijk solitair is. Er is weinig 

gelegenheid tot contact en reflectie met directe collega’s. Interactie met 

verzorgenden op de groepen is kort, zonder ruimte voor uitwisseling. De 

Roze Loper is nog nauwelijks bekend onder deze groep zorgverleners, en 

over roze ouderen hebben ze tot de komst van de onderzoeker eigenlijk 

nog niet nagedacht. Tegelijkertijd bleek uit de observaties dat deze vormen 

van belevingsgerichte zorg mogelijkheden bieden om ook roze ouderen op 

hun gemak te stellen. De MiMakker doet dat allereerst door zelf op een 

subtiele manier anders-zijn te belichamen: ze kleedt en beweegt zich 

nadrukkelijk anders dan de andere verzorgenden, zonder extravagant te 

zijn. Ze voegt zich op een organische manier binnen een groep bewoners 
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en gebruikt materialen, zoals kunststof bloemen, een parelketting en een 

handpop om een reactie teweeg te brengen. In het contact tussen 

MiMakker en bewoner is meebewegen belangrijk. Dat kan letterlijk 

meebewegen zijn, door de gang of door de binnentuin, of een fysieke 

houding aannemen die begrip toont voor een geuite emotie. De 

parelketting bijvoorbeeld riep associaties op met overleden dierbaren die 

ook zo van sierraden hielden. Bij een bewoner die de MiMakker aanzag 

voor haar dochter die haar te weinig opzoekt nam ze een schuldbewuste 

houding aan, waarop de bewoner ontspande. Eén van de 

muziektherapeuten liet zien dat je speels kunt omgaan met de traditionele 

genderrollen in de oudhollandse liedjes die ze met de ouderen zingt. 

Enkele ouderen gingen daar met plezier in mee, anderen hielden vast aan 

de bestaande tekst en reageerden zelfs wat stuurs op het woordenspel.  

De mensen in deze beroepen zijn op een bijzondere manier 

ervaringsdeskundig. Ze zijn gewend om af te tasten met wie ze tijdens een 

sessie wel en geen contact kunnen krijgen, en kijken niet op van een 

afwijzing meer of minder. Wellicht hebben zij daardoor ook meer oog voor 

ouderen die zoekend zijn in hun contact met anderen. De teamconsulent 

vertelde dat ze een keer het gesprek met een (mannelijke) bewoner is aan 

gegaan nadat ze, vanuit het perspectief van belevingsgerichte zorg, had 

geobserveerd dat hij misschien een oogje had op een mannelijke 

verzorgende.  

 

Care receiving 

 

Een waaier aan voorbeelden 
De manieren waarop bewoners reageren op aandacht voor roze ouderen in 

de dagelijkse zorg zijn zeer uiteenlopend, afhankelijk van het soort zorg, de 

wijze waarop de bewoner zich uit en de wijze waarop een bewoner zich 

verhoudt tot het thema. Daarnaast valt een onderscheid te maken tussen 

reacties waar je als zorgverlener of beleidsmaker op hoopt. Andere reacties 

zijn in mindere mate bedoeld of voorzien, en kunnen als meer of minder 

positief/constructief worden beschouwd. Activiteiten in het kader van de 

Roze Loper worden in de regel niet nabesproken met bewoners. 

Activiteiten die vooral waren gericht op beleving bij bewoners met 

dementie kunnen niet worden nabesproken. Het blijft dus in veel gevallen 

gissen of en hoe de boodschap bij bewoners blijft hangen. Wel wordt naar 

activiteiten verwezen in de reguliere zorg, bijvoorbeeld in de 

gespreksvieringen, en, door tenminste één vrijwilliger, tijdens 

koffiemomenten.  
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De nu volgende voorbeelden en casussen komen uit verschillende ‘hoeken’ 

van het onderzoek. 

Eén van de casussen van grensoverschrijdend gedrag jegens een 

mannelijke verzorgende betrof een mannelijke cliënt met Parkinson. De 

medicijnen die Parkinsonpatiënten krijgen, kunnen de oorzaak zijn van 

deze ontremming. Deze situatie werd bespreekbaar gemaakt met de cliënt 

die het betrof, die geschrokken was van wat er was gebeurd, maar ook 

opgelucht omdat zijn gedrag als normaal werd beschouwd.  

Ook de bewoner die (inderdaad) een oogje had op een mannelijke 

verzorgende vond het een opluchting om over zijn gevoelens te praten. In 

dat gesprek sprak hij open over zijn gevoelens, die onverwacht waren, hij 

was immers al tientallen jaren getrouwd met een vrouw. 

Aan de wens van de openlijk lesbische bewoner die niet door een man 

gewassen wilde worden werd zoveel mogelijk tegemoet gekomen. Zij op 

haar beurt accepteerde dat ze dan soms even moest wachten op 

persoonlijke zorg.  

De medewerker van team welzijn kent twee ouderen die alleen naar haar 

toe open zijn over hun seksuele voorkeur, maar verder in de kast zitten. 

Eén van hen is een vrouw die aangeeft dat ze nooit een vriendin heeft 

gehad, dat dat vanwege haar katholieke achtergrond nooit mogelijk is 

geweest, en dat het daarvoor nu te laat is. Beide ouderen durfden open te 

zijn omdat de medewerker zelf bij herhaling open was over haar lesbische 

relatie.  

Vanuit de partners zijn twee voorbeelden te benoemen. De partner van 

een (inmiddels overleden) lesbische bewoonster heeft meegedaan aan de 

audit en heeft zich daarna aangemeld als lid van de groep interne Roze 

Ambassadeurs. Ook is er een casus van een partner die contact over de 

verhuizing van zijn dementerende man naar een woonzorglocatie net zo 

lang uitstelde totdat hij het niet meer aan kon. Hij bleek bang te zijn om 

weer opnieuw de kast in te moeten. Daarnaast vond hij het moeilijk om 

gescheiden te worden van de persoon met wie hij vele tientallen jaren 

samengeleefd had in niet altijd even homovriendelijke omgeving.  

Er zijn twee voorbeelden van reacties van overige familieleden, allebei 

ingebracht door de seksuoloog. Het eerste voorbeeld betrof een 

afwijzende reactie op een mannelijke cliënt die na een late coming-out 

graag op date wilde met een andere man (‘belachelijk, aandachttrekkerij’). 

Het tweede voorbeeld betrof een andere casus van grensoverschrijdend 

gedrag van een mannelijke bewoner jegens mannelijke personeelsleden en 

medebewoners. In dit geval gaf de familie aan altijd al vermoed te hebben 

dat hij homo was, maar het nooit bespreekbaar te hebben gemaakt. Omdat 

seksueel ontremd gedrag bij mannen gemakkelijker wordt opgemerkt en al 
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snel als grensoverschrijdend wordt gezien, kan het zijn dat partners en 

familie van mannen vaker met ‘verborgen’ behoeftes worden 

geconfronteerd.  

Er is één voorbeeld van een bewoner die expliciet voor een Roze Loper-

locatie van BrabantZorg heeft gekozen als nieuwe woonplek. Dat is een 

beoogd effect van de Roze Loper, dat ook in andere organisaties met een 

Roze Loper al is opgetreden (zie Kluit, 2016). 

Een onverwacht gevolg van Roze Loper-activiteiten die op de verschillende 

locaties worden georganiseerd is dat ze telkens meer mensen uit de wijk 

dan bewoners lijken te trekken.  

Er zijn geen casussen over biseksuele en transgender ouderen gedeeld. 

 

Herbeleving van vroeger 
Hoewel het moeilijker is om de reacties van bewoners met beginnende of 

gevorderde dementie te interpreteren in het licht van hun seksuele 

geaardheid of genderidentiteit, of die van anderen, is uit de observaties in 

ieder geval zichtbaar geworden dat de zorgverlening herinneringen, 

associaties of gevoelens oproept. Bij de persoonlijke zorg waren fysieke 

reacties zichtbaar die sterk leken op seksuele prikkels, mogelijk veroorzaakt 

door ontremming. In de gespreksvieringen en bij de belevingsgerichte zorg 

waren emotionele reacties zichtbaar, die in ieder geval wezen op genieten 

van muziek en aanraking, maar waar mogelijk diepere lagen van 

betekenisgeving onder liggen. In de nabespreking van één van de 

gespreksvieringen ging het over een bewoner die misschien wel 

mishandeld is vroeger en die dat liet zien in haar gedrag tijdens de 

vieringen. Roze ouderen kunnen door dementie periodes herbeleven 

waarin ze niet geaccepteerd werden of grote moeite hadden om hun 

geaardheid zelf te accepteren (zie o.a. Fredriksen-Goldsen et al., 2018). 

 

Door te delen krijg je meer 
Tijdens de eerste gespreksvieringen waar is geobserveerd bracht de 

introductie van de onderzoeker en het benoemen van de Roze Loper geen 

verdiepende gesprekken los. Wel viel op dat enkele deelnemers de 

onderzoeker vriendelijk glimlachend toeknikten, terwijl een enkeling star 

voor zich uitkeek. Beide reacties zijn vaker bespeurd, bijvoorbeeld tijdens 

een muziekoptreden in het kader van de Roze Loper waarin zowel in de 

aankondigingen vooraf en tussendoor als in de nummers naar seksuele 

diversiteit en seksuele geaardheid wordt verwezen.  

Tijdens de laatste vieringen waar is geobserveerd (thema ‘Jezelf zijn’, 

aangeboden op beide locaties) koos de gespreksleider voor een iets 
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gerichtere aanpak. Ook nu werd de onderzoeker onderdeel gemaakt van 

de viering en werd de link met de Roze Loper gelegd. In de loop van het 

gesprek dat daaruit ontstond op één van de locaties moedigde de 

gespreksleider één van de deelnemende ouderen aan om een verhaal over 

een homoseksuele zoon te delen met de anderen. Aan het begin van de 

viering had deze mevrouw al terloops iets verteld over haar zoon en zijn 

vriend. Dat leidde ertoe dat twee andere ouderen ook een persoonlijk 

verhaal deelden, over een bevriend lesbisch stel, en een transgender 

kleinkind. De verhalen brachten begrip en instemming teweeg onder de 

aanwezige bewoners. Tijdens de viering op de andere locatie leidde 

dezelfde aanpak ook tot het delen van een verhaal over homoseksuele 

familieleden. Hier gaf de gespreksleider aan dat toen dat verhaal bij een 

eerdere viering ook werd gedeeld, een andere bewoner daarop inhaakte 

met een eigen verhaal over een familielid. Ze legde een link naar het 

bekende Bijbelverhaal waarin Jezus vijf broden en twee vissen deelt, en het 

voedsel zich vermenigvuldigt: ‘als je samen deelt dat het dan alleen maar 

meer wordt’. Dit perspectief vat in een bepaald opzicht samen wat er in de 

bijna tien maanden tussen de eerste en de laatste observaties bij de 

gespreksvieringen lijkt te zijn bereikt. De Roze Loper heeft zoveel meer 

aandacht gekregen in de diverse activiteiten en bijeenkomsten dat steeds 

meer bewoners het hebben aangedurfd om een ervaring te delen, en dat 

ervaringen als aanknopingspunt worden meegenomen naar een volgende 

gelegenheid. 

 

Vrijwilligers als care receivers 
Op het moment van de audit op één van de onderzoekslocaties werd door 

de vrijwilligersraad ingebracht dat veel vrijwilligers negatief en sceptisch 

stonden tegenover de Roze Loper. Dit idee werd gekoppeld aan een Roze 

Loper-activiteit van een paar jaar geleden waar door twee mannen samen 

is gedanst, een professionele danser en een gevorderde amateur. Dit beeld 

is door vrijwilligers die daar bij aanwezig waren als ongepast ervaren, en 

voor bewoners ongeschikt bevonden. Die zijn immers van een generatie 

die er niet klaar voor is om twee mannen te zien dansen, zo was de 

gedachte. Naar de twee dansende mannen wordt op meerdere ‘plekken’ in 

het onderzoek verwezen om aan te geven dat er van de kant van 

vrijwilligers nogal wat weerstand is.  

Ook in de loop van de briefings over de Roze Loper met vrijwilligers worden 

geleidelijk aan verschillende verhalen gedeeld over homoseksuele familie- 

of gezinsleden en hoe moeilijk de acceptatie soms is geweest. Vanuit die 

gesprekken ontstaat het idee dat dit de concrete invulling is van een brede 

doelstelling als ‘het gesprek aangaan over…’. Daarmee wordt het voor de 

deelnemende vrijwilligers makkelijker om te begrijpen dat hoewel je niet 
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de hele tijd iets van de Roze Loper ziet, er toch een effect kan zijn. In de 

briefing blijkt ook dat sommige Roze Loper-activiteiten wel degelijk een 

blijvende positieve indruk hebben gemaakt, bijvoorbeeld een activiteit 

waarbij jongeren vertelden over hun coming-out. De activiteit met de twee 

dansende mannen, waar verschillende vrijwilligers ook enkele jaren na 

dato nog steeds moeite mee hebben, is dus niet representatief voor hoe 

vrijwilligers de Roze Loper ervaren.  

 

Anders-zijn vroeger en nu, i.h.b. geloof 
Uit de breedte van de gesprekken over anders-zijn komt een aantal, 

mogelijk voor veel ouderen herkenbare, leefsituaties naar voren waarover 

vroeger negatief werd geoordeeld, zoals ongehuwd zwanger zijn of een 

kind krijgen, samenleven met een broer of zus en het hebben van een 

afwijkende geloofsachtergrond. Sommige deelnemers herinneren zich nog 

goed dat ze niet mochten omgaan met kinderen uit de andere zuil. 

Anderen hebben aan den lijve ervaren dat het heel moeilijk was om als 

katholiek te trouwen met een protestant. Bewoners, maar bijvoorbeeld 

ook vrijwilligers die aan deze voorbeelden refereren, gebruiken ze als kader 

om een vergelijking te maken tussen vroeger en nu. Als wat vroeger 

afwijkend was nu normaal is, dan moet dat met seksuele geaardheid ook 

zo kunnen gaan.  

Uit de gesprekken blijkt ook dat het geloof sommige ouderen een handvat 

kan bieden voor de acceptatie van homoseksualiteit: mensen zijn immers 

zoals ze zijn geschapen, en het is niet mogelijk, c.q. ligt niet in Gods 

bedoeling, om ze daarin te veranderen. Dit idee wordt onafhankelijk van de 

gespreksviering ook geopperd door een verzorger tijdens de observaties bij 

de persoonlijke zorg, naar aanleiding van een concrete casus.  

Niettemin staat het geloof acceptatie soms ook in de weg, zoals bij de 

vrouw die haar voorkeur voor vrouwen altijd verborgen heeft gehouden, 

en bij een oudere die homoseksuele zoon niet kon accepteren. 

 

Samenvatting en conclusies 
 

In dit onderzoek stond de vraag centraal hoe kennis en bewustwording 

over seksuele diversiteit wordt gecreëerd en verspreid binnen twee 

locaties van BrabantZorg in het bezit van de Roze Loper. De bevindingen 

geven aanleiding tot de volgende conclusies. 

In de eerste plaats kan worden geconcludeerd dat tussen, ruwweg, medio 

2014 (start voortraject Roze Loper) en medio 2018 (afronding onderzoek) 
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binnen de locaties op velerlei manieren bewustwording is gecreëerd bij 

zowel bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Bewoners zijn bekend 

gemaakt met de Roze Loper en de brede diversiteitsdoelstelling die aan de 

Roze Loper wordt meegegeven via specifieke activiteiten, waaronder Roze 

Loper-activiteiten, prikacties, en algemene activiteiten. Hoewel de 

specifieke activiteiten in de regel niet worden nabesproken (met sommige 

ouderen ook niet kunnen worden nabesproken) blijven ze mensen bij, niet 

alleen bewoners maar ook medewerkers en vrijwilligers. Daardoor kunnen 

ze worden gebruikt als referentiekaders in andere, algemene activiteiten 

en tijdens dagelijkse ontmoetingsmomenten. Andere referentiekaders zijn 

voorbeelden van anders-zijn en uitsluiting van vroeger, die nu 

genormaliseerd zijn. Ouderen grijpen deze referentiekaders aan om voor 

zichzelf en met anderen te praten over homoseksualiteit in het algemeen, 

en over hun eigen kinderen en kleinkinderen. Bewustwording wordt 

nadrukkelijk aangewakkerd door het delen van verhalen. Daardoor 

ontstaat het idee dat het een groter thema is dan je misschien in eerste 

instantie denkt. 

Bij een deel van de vrijwilligers is, in gesprekken over de zichtbaarheid van 

de Roze Loper, op een vergelijkbare manier bewustwording gecreëerd. 

Deze gesprekken waren speciaal georganiseerd omdat er bij sommige 

vrijwilligers weerstand tegen de Roze Loper bestond.  

Een deel van de medewerkers is bereikt via een workshop van de externe 

adviseur en scholing over door de seksuoloog. Dit scholingsaanbod was 

niet bekend bij medewerkers die persoonlijke zorg of belevingsgerichte 

zorg verlenen. Toch is seksuele diversiteit bij verzorgend en verplegend 

personeel een bekend onderdeel van de dagelijkse werkpraktijk, al krijgen 

ze misschien meer dan andere medewerkers op een negatieve manier mee 

te maken: seksueel ontremd gedrag jegens een collega van hetzelfde 

geslacht, maar ook expliciete afwijzing van homoseksuele collega’s. Voor 

muziektherapeuten en MiMakkers, die onderling niet zoveel contact 

hebben, is er minder gelegenheid om het samen te hebben over een casus. 

Bij deze medewerkers was ook de Roze Loper nog nauwelijks bekend. 

Individuele zorgverleners staan open voor scholing, maar managers van 

zorgteams gaan soms minder makkelijk ‘om’ vanwege krappe budgetten en 

de hogere urgentie van het organiseren van zorg aan het bed.  

In de periode na het binnenhalen van de Roze Loper op de twee 

onderzoekslocaties liep de aandacht op managementniveau wat terug. 

Inmiddels zorgen centrale en regionale stuurgroepen en ambassadeurs 

voor continuïteit. De Roze Loper is ingebed in een strategische 

programmalijn.  

Een eerste overstijgende conclusie van het onderzoek is dat seksuele 

diversiteit een normaler onderwerp is geworden, met de Roze Loper als 
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een label om te benoemen en naar te verwijzen. Dat label wordt 

bovendien ingezet om ook andere problemen rondom discriminatie en 

uitsluiting bespreekbaarder te maken. Met alle inspanningen is een deel 

van de bewoners, vrijwilligers en medewerkers bereikt, maar een deel 

zeker ook nog niet. Het is niet zeker of er ook bewustwording is ontstaan 

bij mensen waar veel weerstand zat. Wel is aannemelijk dat de groep 

betrokkenen die, door het deelnemen aan activiteiten en het delen van 

ervaringen, zich bewuster is van seksuele diversiteit nu naar verhouding 

groter is. Er kan nog niet worden gesteld dat aandacht voor seksuele 

diversiteit in het DNA van de dagelijkse zorg zit. Er gaan soms dingen mis in 

de communicatie en ervaringskennis en achtergrondkennis zijn nog niet 

goed op elkaar aangesloten. De brede insteek van de Roze Loper helpt om 

seksuele diversiteit bespreekbaar te maken, maar zonder goede moderatie 

is er een kans dat gesprekken over de Roze Loper vooral over andere 

uitingen van diversiteit en anders-zijn gaan, en de ervaren problemen 

daarmee.   

Een tweede overstijgende conclusie is dat roze ouderen binnen de 

BrabantZorg niet zo onzichtbaar zijn als in eerste instantie lijkt. Hoewel het 

aantal openlijk roze ouderen niet groot is (dat zijn dan ook mensen ‘met 

lef’, aldus één van de geïnterviewden) zijn er in het onderzoek veel 

casussen naar voren wordt gebracht over cliënten en inmiddels overleden 

cliënten. Die casussen komen uit alle ‘hoeken’ van de twee 

onderzoekslocaties, en vanuit de geïnterviewden die organisatiebreed 

werken, zoals de seksuoloog en de teamconsulent. Ze betreffen wel altijd 

homoseksuele of lesbische ouderen. Biseksuele en transgender ouderen 

zijn dus wel onzichtbaar gebleven – wat niet wil zeggen dat ze er niet zijn.   

  

Aanjagende rol Roze Loper 
Uit de conclusies blijkt dat door activiteiten en inspanningen in het kader 

van de Roze Loper de bewustwording over seksuele diversiteit op de twee 

locaties is vergroot. Daarnaast zijn er deuren geopend naar bewustwording 

op andere locaties. De Roze Loper heeft zeker ook weerstand opgeroepen, 

tegen het thema an sich, de manier waarop, en de (gevoelde) urgentie 

ervan. Die weerstand is gedeeltelijk overwonnen maar zal, met de komst 

van telkens nieuwe betrokken, waarschijnlijk gedeeltelijk ook wel blijven.  

Een onbedoeld positief effect van de Roze Loper is de aantrekkingskracht 

op wijkbewoners. In de wijken waar de huizen met een Roze Loper liggen 

zijn Roze Loper-activiteiten meestal de enige activiteiten speciaal voor roze 

ouderen. Voor zelfstandig wonende roze ouderen voor wie de roze 

beweging in de stad of regio meer op afstand komt kunnen die activiteiten 

een interessant alternatief zijn (zie Pijpers, 2020). Een bijkomend voordeel 

kan zijn dat de drempel voor deze ouderen en hun partners om ooit op die 
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plek te wonen wordt verlaagd: er is zoals gezegd tenminste één bewoner 

die al specifiek voor een Roze Loper-locatie heeft gekozen. Het is moeilijk 

om met zekerheid te zeggen of en hoe bewoners, die steeds kwetsbaarder 

zijn op het moment dat ze in het huis komen wonen, zich door een 

activiteit voelen aangesproken. Maar, ook bij aanvang van reguliere 

activiteiten, bijvoorbeeld de gespreksviering of de muziektherapie waar 

door de onderzoeker is geobserveerd, kost het enige moeite om de 

bewoners erbij te betrekken, ook als ze vaker meedoen en er positief op 

reageren. Bij deze activiteiten is dat een normaal onderdeel van de 

dagelijkse gang van zaken. Dat zou bij activiteiten in het kader van de Roze 

Loper ook zo kunnen worden gezien.  

 

Aanjagende rol onderzoeker 
De onderzoeker heeft met tientallen medewerkers informeel over haar 

werk gesproken, of het kort kunnen introduceren. Ze heeft daarmee, net 

als de verschillende sleutelfiguren, bijgedragen aan het verspreiden van 

informatie. Anders dan de sleutelfiguren vloog zij die gesprekken niet aan 

vanuit de Roze Loper, maar vanuit haar onderzoek. Uit de 

gedocumenteerde reacties blijkt dat het onderzoek positief werd 

ontvangen en onafhankelijk van de Roze Loper een bijdrage heeft geleverd 

aan bewustwording.  

Het onderzoek heeft laten zien dat de persoonlijke en de belevingsgerichte 

zorg nog weinig waren aangehaakt bij de door Roze Loper gegenereerde 

aandacht en energie. Het heeft ook laten zien dat deze aandacht er latent 

al is en, in ieder geval bij de belevingsgerichte zorg, met relatief kleine 

aanpassingen aan woord- en materiaalkeus gerichter kan worden gegeven.  

 

Aanbevelingen 
 

Op basis van de conclusies kunnen de volgende aanbevelingen worden 

geformuleerd. 

• Geef verzorgenden en verpleegkundigen de kans om hun 

ervaringskennis aan te vullen met achtergrondkennis. Breid scholing 

waar mogelijk uit naar teams van verzorgenden en verpleegkundigen, 

ook in de thuiszorg. Vaardig desnoods één of twee teamleden af die 

binnen het team een soort Roze Ambassadeursrol op zich kunnen 

nemen. Denk bijvoorbeeld aan iemand met veel werkervaring en 

iemand die tijdens de opleiding al enige scholing heeft gehad over 

seksuele diversiteit. 
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• Breid scholing eveneens uit naar beroepen in de ervaringsgerichte 

zorg. Breid het scholingsaanbod uit met voorbeelden vanuit 

deskundigheid van medewerkers uit deze beroepen. 

• Blijf regelmatig activiteiten in het kader van de Roze Loper 

aanbieden, juist omdat ze bewoners uit de wijk aantrekken. 

• Ontwikkel de interne groep Roze Ambassadeurs door, bijvoorbeeld 

door regelmatig nieuwe mensen uit andere geledingen van de 

organisatie erbij te betrekken. Inventariseer bij bijeenkomsten 

successen in het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit. Blijf 

uren en budgetten beschikbaar stellen voor medewerkers en 

vrijwilligers die zich willen inzetten voor de Roze Loper. 

• Organiseer bij signalen over weerstand uit een bepaalde hoek 

gesprekken om het over de Roze Loper te hebben. Leg verbanden 

tussen seksuele diversiteit en andere vormen van diversiteit en 

anders-zijn, vroeger en nu. 

• Besteed af en toe gericht aandacht aan de Roze Loper of het thema 

seksuele diversiteit in gespreksactiviteiten of ontmoetingsmomenten, 

of leg er een ‘casual link’ naar als er een aanleiding voor is. 

• Organiseer intervisie tussen zorgverleners die verhalen kennen van 

roze ouderen, of van ouderen met roze kinderen of kleinkinderen; 

betrek daar in ieder geval de geestelijke verzorging bij. Zo’n intervisie 

kan de vorm aannemen van moreel beraad over de vraag hoe 

verhalen die in vertrouwen zijn verteld toch breder gedeeld kunnen 

worden, met als doel andere verhalen op te roepen en seksuele 

diversiteit verder te normaliseren. 

• Gun ouderen die uit de kast komen bij zorgverleners, al dan niet als 

gevolg van ontremd gedrag, de ruimte om die gevoelens te 

bespreken en, waar mogelijk en gewenst, verder te onderzoeken. 

Zoek de steun van de familie, maar probeer van de wensen van de 

cliënt uit te gaan.  
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Bijlage: oproep interne Roze Ambassadeurs 
 

 


